
ADVIES JONG doet mee! over de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden  

 

Jongeren hebben in hun gesprek met de H10 over de regiovisie Jeugdhulp op 15 maart 2021 

verteld dat zij het belangrijk vinden dat: 

• De wachtlijsten echt aangepakt worden en er informatie is voor ouders en jongeren over de 

lengte van de wachtlijsten. Daarnaast wil JONG doet mee! voor jongeren een project 

ontwikkelen zoals de Wachtverzachter, zie https://wachtverzachter.nu/; 

• Er onderwijs op niveau gevolgd kan worden door jongeren. Dat is vaak een probleem voor 

jongeren die opgenomen worden bij Youz of in gesloten jeugdzorg of Justitiële Jeugd Inrichting 

zitten ergens in Nederland; 

• Er goede nazorg is en de hulp niet stopt bij 18 jaar maar pas als de Big 5 gerealiseerd zijn. Nu 

hapert de zorg vaak als er overgedragen moet worden naar WMO of naar een andere gemeente; 

• Er veel meer ervaringsdeskundigen worden ingezet in de jeugdzorg (betaald en onbetaald), 

naast en samen met professionele hulp; 

• Ouders meer gemotiveerd moeten worden om mee te werken aan de hulpverlening, het zou 

eigenlijk afdwingbaar moeten zijn dat zij meewerken; 

• Er meer aandacht is voor de toegang voor jongeren en ouders die levensbreed en levenslang 

hulp nodig hebben, zie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/26/toegang-voor-jeugd-met-

een-levenslange-en-levensbrede-hulpvraag. 

Jongeren missen het volgende in de regiovisie: 

• Aandacht voor innovatie en transformatie; 

• Aandacht voor de toegang; dat is een lokale verantwoordelijkheid, maar voor jongeren (en 

ouders) is het vaak heel onduidelijk waar je moet zijn en welke keuzemogelijkheden er zijn 

• Onafhankelijke Client Ondersteuning; dit is niet goed geregeld in Haaglanden.  

Jongeren vinden dat het volgende in de regiovisie meer uitgewerkt moet worden 

• Thuiszitters moeten beter in beeld zijn;  

• Omschrijving van de groep ‘meest kwetsbare kinderen’, wie zijn dat? 

• ‘Normaliseren’, daar wordt nog weinig meegedaan. Jongeren en ouders willen daar over 

meedenken zodat dit ook echt wordt opgepakt! 

Jongeren en ouders willen graag betrokken worden bij de concrete uitwerking van de regiovisie.  

https://wachtverzachter.nu/

